
                                                                                                                                                    

MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 

              
                                                                      PROIECT  

                    HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 

2018 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 

Având în vedere expunerea de motive nr.197978/2018, rapoartele nr. 203375/2018  
al Direcţiei Economico-Financiare şi nr.204261/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018; 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat 
pe anul 2018 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 

2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.46/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR,        AVIZAT, 
              PRIMAR,          SECRETAR, 



                                                                                                                                                    

         Mihail GENOIU           Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          
NR.197978/04.12.2018            
           
            
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

la R.A.T. SRL pe anul 2018  

 
 

           În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii 
economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si 
cheltuieli, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale 
nivelului indicatorilor economico-financiari aprobaţi. 

Prin H.C.L. nr. 46/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 
R.A.T. SRL pe anul 2018 şi a fost rectificat prin H.C.L nr.341/30.08.2018 şi H.C.L 
nr.426/25.10.2018. 

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia şi a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, coroborate 
cu art.30,31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, art.128 alin.3 din Legea140/2017 pentru modificarea 
art.128 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.55 
din Legea nr.393/2004 privind  Statutul aleşilor locali şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului 
Craiova, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la R.A.T SRL, drept 
pentru care propunem emiterea unei noi hotărâri cu caracter normativ. 
   

                            Primar,                                                  Director executiv, 

                   Mihail Genoiu                                                   Lucia Ştefan 
 
P.C./2 ex 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ            
SERVICIUL BUGET          

NR. 203375/10.12.2018                Se aprobă,                                                                  
                      PRIMAR, 

           MIHAIL GENOIU 
 
 
                                                                                                                            Avizat, 
                            ADMINISTRATOR PUBLIC,
                                                                                                  MARIAN-SORIN MANDA 
 
 
 

 
R A P O R T 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2018  

la R.A.T. SRL CRAIOVA 

 
 
 

           În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2, din O.G. nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii 

economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si 

cheltuieli, iar în baza prevederilor art. 6, alin. 3 al O.G. nr. 26/2013 organele 

administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub 

autoritate operatori economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la 

primirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării 

documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.  

Având  în vedere  prevederile OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia şi a Legii 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, R.A.T. SRL  

Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova prin adresa 
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nr.18826/10.12.2018, propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2018.  

Prin H.C.L. nr. 46/15.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli la 

R.A.T. SRL Craiova pe anul 2018, iar prin H.C.L. nr. 341/30.08.2018 şi prin H.C.L. nr. 

426/25.10.2018, a fost aprobată rectificarea acestuia. 

În urma analizei execuţiei bugetului la data de 30.09.2018, R.A.T. SRL Craiova 

consideră necesară  rectificarea   bugetului de venituri şi cheltuieli, prin suplimentarea  

acestuia, după cum urmează:  

             1. În ce priveşte Veniturile totale, R.A.T. SRL Craiova propune suplimentarea 

acestora cu suma de 3.672 mii lei, respectiv de la 51.608 mii lei la 55.280 mii lei, astfel: 

                 - La capitolul „Venituri totale din exploatare” poziţia „Subvenţii conform 

prevederilor legale în vigoare” s-a suplimentat cu suma de 3.872 mii lei, de la suma de 

23.383 mii lei, la suma de 27.255 mii lei, ca urmare a realizării unor venituri mai mari 

decât cele prevăzute din subvenţiile acordate de Primaria Craiova, datorita creşterii 

numărului de abonamente gratuite acordate pensionarilor cu vârsta de peste 70 de ani 

şi a celor cu venit din pensie de până la 1.350 lei pe lună; 

      - La poziţia „Alte venituri” se diminuiază cu suma de 200 mii lei, de la suma de 

1.650 mii lei, la suma de 1.450 mii lei, datorită faptului că veniturile din activitatea de 

ridicări şi cea de tractări auto nu se vor realiza conform celor planificate, deoarece 

această activitate se efectuează doar la solicitarea agentului constatator, în speţă 

poliţia locală sau poliţia rutieră. 

            2. Cu privire la Cheltuielile totale, R.A.T. SRL Craiova propune suplimentarea 

acestora cu suma de 4.429 mii lei, de la 49.751 mii lei la 54.180 mii lei, iar R.A.T. SRL 

Craiova menţionează principalele elemente de cheltuieli care vor fi rectificate, astfel:. 

            2.1 Cheltuielile privind stocurile,  se majorează cu suma de 1.384 mii lei, de la 

suma de 13.145 mii lei, la suma de 14.529 mii lei, astfel: 

- Cheltuielile cu  consumul de combustibil se majorează cu 1.184 mii lei, de 

la suma de 9.000 mii lei, la suma de 10.184 mii lei, acest lucru este generat de 

creşterea preţurilor la carburanţi şi de noile obligaţii contractuale, referitoare la 
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efectuarea unui număr mai mare de kilometri ce trebuie parcurşi, conform 

programului de transport prevăzut în noul contract de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 

regulate în Municipiul Craiova;  

- Cheltuieli cu consumul de energie, apa, gaze, se majorează cu suma de  

200 mii lei, de la suma de 1.456 mii lei la suma de 1.656 mii lei, ca urmare a creşterii 

preţurilor la aceste utilităţi. 

            2.2 Cheltuielile cu serviciile executate de terţi privind redevenţe şi chirii, se 

majorează cu suma de 1.835 mii lei, de la 950 mii lei, la suma de 2.785 mii lei, datorită 

majorării redevenţei prevazută în noul contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 

regulate în Municipiul Craiova. 

           2.3  Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi privind reclama şi publicitatea, se 

majorează cu suma de 10 mii lei, de la 90 mii lei la 100 mii lei. 

           2.4 Alte cheltuieli de exploatare se majorează cu suma 1.200 mii lei, de la suma 

de 7.036 mii lei, la suma de 8.236 mii lei, ca urmare a creşterii cheltuielilor cu 

penalităţile, precum şi a creşterii amortizării calculată la numărul de kilometri parcurşi 

de mijloacele de transport, conform intrării în vigoare a noului contract de delegare a 

gestiunii de transport public local. 

                     În consecinţă, R.A.T. SRL Craiova propune diminuarea  profitului brut 

(rezultatul brut) cu suma de 757 mii lei, de la 1.857 mii lei la 1.100 mii lei . 

 

În conformitate cu anexele 1, 2 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2018, al R.A.T. SRL Craiova, se prezintă astfel: 

           - mii lei - 

Denumire 
indicatori 

Buget H.C.L 
426/2018 

Influenţe 
+/- 

Buget după 
rectificare 

Estimări 
2019 

Estimări 
2020 

VENITURI TOTALE 51.608,00 +3.672,00 55.280,00 46.857,00 48.263,00 
CHELTUIELI TOTALE 49.751,00 +4.429,00 54.180,00 44.963,00 46.312,00 
PROFIT/PIERDERE 1.857,00 -757,00 1.100,00 1.894,00 1.951,00 
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 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova: 

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL Craiova 

pe anul 2018, conform anexei; 

2. Mandatarea domnului Dan Zorila, reprezentantul Municipiului Craiova în 

Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL pe anul 2018. 

           În mod corespunzător se modifică HCL nr. 46/15.02.2018. 

 

           Director executiv,                        Şef Serviciu,                             Întocmit, 
                Lucia Ştefan                        Daniela Militaru                   insp. Venus Bobin 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB/2 ex 
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